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3. Απαντήσεις 
 
Α. 
Το κείμενο αναφέρεται στη νεανική βία. Σύμφωνα με τη συντάκτρια η ελληνική κοινή γνώμη, που 
πρόσφατα έμαθε από την τηλεόραση ότι στο χώρο του σχολείου ο μαθητές προβαίνουν σε βιαιότητες 
εις βάρος των συνομηλίκων τους, ξαφνιάστηκε υποκριτικά όταν πληροφορήθηκε ότι αυτή η 
συμπεριφορά των μαθητών είναι ανάλογη με τη συμπεριφορά του μεγαλύτερου ποσοστού των 
νεοελλήνων. Μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές βίας ανάμεσα στους νέους λαϊκών στρωμάτων 
είναι ο ρατσισμός, κυρίως εις βάρος παιδιών μεταναστών. Το πιο ανησυχητικό βέβαια είναι ότι οι 
ρατσιστικές ιδέες και πράξεις παρουσιάζονται ως φυσιολογικές και υποβαθμίζονται από την 
ελληνική κοινωνία που τις θεωρεί απότοκο της μετανάστευσης, ενώ οι ακραίες ρατσιστικές ενέργειες 
διαρκώς αυξάνονται. Ολοκληρώνοντας, η πολυπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση θα 
αμβλύνει το υπαρκτό πρόβλημα του ρατσισμού και της βίας απέναντι στους μετανάστες. 
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Β2.  
α) Η συντάκτρια στην τρίτη παράγραφο χρησιμοποιεί τεκμήρια-καθολικά αποδεκτές αλήθειες 
(«Το ρατσιστικό … ηλικίες») και στην τέταρτη παράγραφο παραθέτει παραδείγματα («Συχνά, για 
παράδειγμα … σοφίας») με σκοπό να ενισχύσει την αξιοπιστία των θέσεών της περί της κυριαρχίας 
του ρατσισμού εις βάρος των παιδιών των μεταναστών και να πείσει τον αναγνώστη για την 
ορθότητα των απόψεών της. 
β) Αίτιο-αποτέλεσμα: ως αίτιο αναφέρεται η αντιρατσιστική εκπαίδευση και οι πτυχές της και ως 
αποτέλεσμα ο περιορισμός της βίας και του ρατσισμού απέναντι στους μετανάστες στο χώρο του 
σχολείου.  
 
β) Β3.  
α) διάπραξη: τέλεση 
γνωρίσματα: χαρακτηριστικά 
ενεργούν: πράττουν, συμπεριφέρονται 
πτυχές: όψεις, πλευρές 
παροδική: πρόσκαιρη, προσωρινή 
 
β) απενοχοποιεί: ενοχοποιεί 
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έξαρσης: ύφεσης, μείωσης, περιορισμού 
νεαρότερες: μεγαλύτερες 
προσβλητικές: επαινετικές, εγκωμιαστικές, καλοπροαίρετες 
φυσικής: τεχνητής 
 
Β4.  
α) ΕΣ που θα μετατραπεί σε ΠΣ:  
Ανακαλύφθηκε από την ελληνική κοινή γνώμη ξαφνικά ότι υπάρχουν νέες μορφές βίας στο χώρο 
του σχολείου. 
β) ΠΣ που θα μετατραπεί σε ΕΣ: 
Σήμερα διατυπώνουν τις πιο μισαλλόδοξες, στερεοτυπικές και προσβλητικές κρίσεις για την 
κουλτούρα και τη «φύση» άλλων εθνικοτήτων και φυλών 
 
Γ. Παραγωγή Λόγου 
Σχεδιάγραμμα έκθεσης 
 
Δεδομένα: α) Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο (τίτλος σχετικός με τα ζητούμενα, επικαιρική 
αφόρμηση στον πρόλογο, κυριαρχία γ’ ρηματικού προσώπου και αναφορικής λειτουργίας της 
γλώσσας), β) Θέμα: ρατσιστική βία 
 
Ζητούμενα: (οι ιδέες του σχεδιαγράμματος είναι ενδεικτικές. κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι 
αποδεκτή) 
 
α) Αίτια της βίας 

 ανεργία: η αδυναμία ικανοποίησης βιοτικών αναγκών λόγω της έλλειψης εισοδημάτων 
οδηγεί πολλούς ανθρώπους στη διάπραξη κλοπών και ληστειών.  

 κοινωνικές ανισότητες: πλούσιοι vs φτωχοί που αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις 
στοιχειώδεις βιοτικές τους ανάγκες και οδηγούνται στην περιθωριοποίηση και τον 
αποκλεισμό. 

 κρίση της δημοκρατίας: η αναξιοκρατία, η διαφθορά της πολιτικής ζωής οδηγεί, κυρίως 
τους νέους, σε βίαιες αντιδράσεις. Απουσία ιδεολογιών, απολιτικοποίηση και βίαιη 
αντίδραση των νέων στις πολιτικές ενέργειες.  

 Προπαγάνδα και άκριτη διάδοση και αποδοχή ακραίων εθνικιστικών ιδεών που οξύνουν 
το ρατσισμό και το μίσος απέναντι στα άτομα με διαφορετική κοινωνικο-πολιτισμική 
καταγωγή.  

 Λανθασμένα πρότυπα και προβολή βιαιοτήτων από τα ΜΜΕ, τις οποίες μιμούνται άκριτα 
κυρίως οι νέοι άνθρωποι. 

 Κυριαρχία υλιστικής θεώρησης της ζωής και του ατομικισμού: αδιαφορία για το 
συνάνθρωπο, έλλειψη σεβασμού, μίσος που οδηγεί στη βία.  

 
β) Μέτρα σύγχρονου σχολείου για την αντιμετώπιση των βίαιων ρατσιστικών ενεργειών:  

 Οργάνωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για την επαφή των αλλοδαπών μαθητών με 
τη γλώσσα και την κουλτούρα της νέας τους πατρίδας, για να ενσωματωθούν αρμονικά 
στο κοινωνικό σύνολο.  
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 Διδασκαλία παγκόσμιας ιστορίας, λογοτεχνίας, τέχνης, ταξίδια στο εξωτερικό ώστε οι 
μαθητές να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και γλώσσες και να αρθούν 
στερεότυπα και προκαταλήψεις που οδηγούν στο ρατσισμό. Άμβλυνση του εθνικισμού 
και συνειδητοποίηση ότι η γη είναι ένα παγκόσμιο χωριό. Κυριαρχία οικουμενικού 
πνεύματος. 

 Ομαδικές εργασίες, ώστε να γνωριστούν όλοι οι μαθητές, να συζητήσουν, να 
συνεργαστούν και να αισθανθούν ισότιμα μέλη μιας ομάδας. Καλλιέργεια ομαδικού, 
δημοκρατικού πνεύματος 

 Αυστηρές ποινές σε όσους μαθητές προβαίνουν σε ρατσιστικές πράξεις ώστε να 
σωφρονίζονται οι ίδιοι, να παραδειγματίζονται οι υπόλοιποι μαθητές και να λειτουργεί 
εύρυθμα το σχολικό πλαίσιο.  

 
 
 
 
 
 
 


